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Скъпи читатели, на 
19.05. (понеделник) от 
12.30 ч. нашето училище 
ще бъде домакин на ин-
тересна литературна сре-
ща. Учениците от 6 клас 
ще имат възможност да 
се запознаят и да разго-
варят с  писателката Теди 
Рут, автор на романа  „Да 
откриеш Агрийда”.  

Среща с Теди Рут
ПОКАНА

Книгата е четиво за тийнейджъри, което отвежда в чудна-
та страна Агрийда, която се намира в недрата на Земята. Тя 
е вълшебно място, където живеят и творят свободно, пътуват 
и танцуват усмихнати и миролюбиви същества. В хармонията 
на този магичен свят всеки читател ще забрави проблемите и 
ще се почувства щастлив.

Авторката на „Да откриеш Агрийда” Теди Рут е българка,  
която живее и твори в Лондон. Родена е в Дунавци - малко градче в 
Северозападна България. Учила е в английската гимназия - Видин, 
после във Великотърновския университет. Работила е като учител 
във Видин, София и Братислава. За най-прекрасните мигове от своя 
живот приема раждането на дъщеря си и създаването на тази кни-
га.  От всичко най-много цени здравето и приятелството. Смята, че 
с талант и оптимизъм човек може да постигне мечтите си.

Среща с Теди Рут ще има също на 19 май от 17.30 ч. в Музея 
на Съединението, гр. Пловдив.

Каним всички ученици, учители и родители, които обичат 
книгите, да се потопят с нас в света на младостта и приключе-
нията.
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Национален турнир по шах 
“Млад гросмайстор”

От 03 до 05 май 2014 г. в гр.Трявна се проведе на-

ционален турнир по шах ,,Млад гросмайстор”. Отлич-

но се представи ученикът от ОУ,,Алеко Константинов” 

Ярослав Докузов. Той спечели бронзов медал в турни-

ра до 12 години и правото да представя България на 

Европейския фестивал на училищните шампиони ,,На-

деждите на света” от 23.06 до 03.07.2014 г. в курортен 

комплекс ,,Св.св. Константин и Елена”, Гранд хотел 

,,Варна”.

Димитър Илчев - ръководител шахматен клуб

На 7 май учениците от клуб “Традиции и 
занаяти” подредиха изложба  под наслов „Баг-
ри и форми” и така проведоха последното си 
занятие. На втория етаж на училището ни могат 
да бъдат видяни част от предметите, които те 
изработиха през годината.  До пъстрите черги 
са керамичните съдове. Нанизите от мъниста 
грабват очите с пъстрите си цветове, а кукер-
ските маски със страшния си вид карат злото 

да бяга надалеч. Специално място заемат  бо-
ядисаните яйца по велинградска технология и 
картички изработени по модели от началото на 
миналия век, предоставени специално от Етно-
графски музей - Пловдив. 

Благодарим на всички, които подкрепиха 
нашата дейност и ни дадоха възможност да 
опознаем част от традициите и обичаите на на-
шия народ.                                                   

Изложба
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Нина Търева - класен ръководител на  3б клас



4

Един заек тръгнал да си търси храна, но хората го видели и го хванали. Откарали го в един 
зоопарк. Там го затворили в клетката на мишките. Притеснил се. Не можел да се измъкне. Зами-
слил се как да се прибере у дома. Мислил, мислил и накрая измислил: изкопал дупка и излязъл 
от клетката. За да не го видят докато бяга, решил да си подсигури още един изход. Изкопал 
тунел под тревата - чак до изхода на зоопарка. 

Измъкнал се благополучно, но възникнал друг проблем. Нямал превоз до гората. Видял спря-
ла кола. Изчакал да се отвори вратата и тайно се шмугнал в нея. Изчакал стопаните да потеглят 
и отпътувал с тях. При една от почивките изскочил от колата и с радост се прибрал у дома. До 
ден днешен си живее там и не смее да излиза. 

Васил Станоев - 4 а клас

Изгубилият се Заек

Мравоядът Ед

Момченцето Михаил постоянно си забравяло учебниците 
за училище. Раницата била почти празна и много гладна. Тя 
молила Михаил да я нахрани, но той не я послушал. Веднъж, 
когато момчето се прибрало от училище, помолило майка си 
да му купи футболна топка. Тя се съгласила. Михаил захвър-
лил раницата си и тръгнал. Но раницата се възползвала от 
момента и отишла до шкафа с учебници. Приготвила се за 
идния четвъртък. Даже и моливите подострила. 

На другия ден детето отишло на училище. Госпожата го 
похвалила и му писала шестица. Раницата намигнала на Ми-
хаил и от този ден той винаги я подреждал. Тя вече не била 
гладна, а Михаил бил добър ученик.

Гергана Родозова - 4 а клас

Раница яде

Един летен ден, когато слънцето  
грееше, мравоядът Ед беше тръгнал на 
лов за мравки. Беше много гладен. Сред 
малките черни мравки имаше една, коя-
то се открояваше. Това беше червената 
мравка Хенри. Щом Ед я видя, се пригот-
ви да я изяде. Но Хенри му проговори с 
човешки глас. Мравката го молеше да я 
пощади, а тя ще му върне услугата. 

В същото време дошъл ловец и казал, че ще заведе Ед в зоопарка. Щом видял това, Хенри 
разбрал, че това е неговият шанс. Той отишъл при ловеца и го захапал за крака, а през това вре-
ме Ед избягал. Ловецът се ядосал и си тръгнал. Мравоядът се върнал при мравката, благодарил 
й и двамата се сбогували.

Петър Апостолов - 4 а клас
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Иван Балабанов, 2 б клас

Йоанна Александрова, 2 г класМария Костурска, 1 в клас
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Тилия Мутавчийска, 2 а клас

Михаела, 1 а клас

Калоян Горанов, 2 а клас Радина Йорданова, 2 а клас

Мария Кундева, 2 а клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Думи, които е добре да избягваме 
в общуването си с децата

Децата обръщат много по-голямо вни-
мание на думите, които ние, възрастните, 
намираме за обикновени в общуването. По-
някога, една случайно изпусната неправилна 
фраза, може да посее в детската душа не 
просто съмнение, огорчение или обида. За-
ради нея, детето може да загуби вярата в 
себе си, а това е най-прекият път да израсне 
като неудачник. И така, кои фрази трябва да 
се стремим да избягваме в общуването си с 
децата?

„Когато бях на твоите години, вече мо-
жех да правя това!”

Добре е да разказвате на чедото си как-
ви сте били вие самите като малки. Особено 
ако не само се хвалите, а и споделяте опит. 
Не подчертавайте превъзходството си - вие 
не сте съперници. Вие сте ролеви модел 
за вашето дете. То дълбоко вярва, че вие 
сте по-силни, по-умни, умеете много повече 
неща от него, защото сте възрастни. То иска 
да се учи, подражава ви, за да стане като 
„мама” и „татко”.  

Ако постоянно му натрап-
вате примера, в който винаги, 
от малки сте били по-силни, 
по-умни и т.н., то може да 
загуби надеждата да ви до-
гони. Разказвайте му как сте 
постигали успехите си, с какви 
трудности сте се сблъсквали, 
какви емоции сте изпитвали. 
Това ще ви сближи много и 
ще породи гордост у детето 
за вас и вяра в собствените му 
сили. Ако трябва да променим 
горната фраза по правилния 
начин, то тя би трябвало да 
звучи примерно така:

„Знаеш ли, аз също много 
пъти падах, докато се науча да 
карам колело. Дори мислех, 
че никога няма да се науча. 
Но много исках и затова опит-
вах всеки ден! Накрая се получи. 
И ти ще успееш!”

„Не вземай играчката навън, ще я загу-
биш!”

Навярно сте чували за т.нар. самоосъщест-
вяващи се пророчества. Това работи почти 
безотказно при децата. Те буквално са про-
грамирани да осъществяват очакванията на 
родителите. Кажете на малкото дете, което 
тича: „Внимателно, ще паднеш!” и само след 
минута то вече е на земята. Но ако кажете: 
„Страхувам се да не паднеш...” малчуганът ще 
направи всичко възможно да ви опровергае. 
Психолозите съветват да се използват т.нар. 
„Аз-съобщения”, когато трябва да предупре-
дите детето за възможни рискове или послед-
ствия от негови действия. В такава форма те 
не звучат обидно, защото говорите за своите 
чувства, а не за неговите недостатъци.

Да перифразираме: „Предлагам да оста-
виш играчката вкъщи - страхувам се, че навън 
може да се загуби. Какво мислиш?”

„Ти трябва да си щастлив!...”
„...че имаш братче, ...че ще учиш пиано, 

...че отиваме да ти купим ново яке.”  Всич-
ки родители искат да виж-
дат децата си щастливи. И 
могат да се почувстват като 
вълшебници, когато успеят 
да развеселят натъженото 
дете или пък да му вдъхнат 
вяра в собствените му сили. 
Но дори и най-щастливото 
дете е в състояние от време 
навреме да изпитви амбива-
летнти чувства. Децата също 
като възрастните са способ-
ни едновременно да обичат 
и мразят. Мнозина от нас са 
се научили още от детство-
то да смятат тъгата, обида-
та, завистта, гнева и други 
негативни емоции за лоши 
и неправилни. Често отри-
чаме сложността и противо-
речието в емоциите си, като 

се стараем да убедим себе си, че в нашето 
възхищение няма нито капка завист, в при-
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Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от интернет

ятелството не може да има съперничество и 
конкуренция, а към собствените си родители 
изпитваме само любов и благодарност. Нари-
чаме сдържаност и самокнотрол това, което 
в крайна сметка е самозаблуда и потиснати 
чувства. Резултатът е отчуждение от личния 
емоционален живот, тревожност или пък апа-
тия. Внушавайки на детето вина за „непра-
вилни”, „недостойни”, „неприлични” чувства, 
няма да го направим щастливо и да го научим 
да държи нещата в свои ръце. Най-доброто, 
което родителите могат да направят в такава 
ситуация е да помогнат на детето да признае 
на глас какво изпитва като проявят внимание 
и разбиране.

Да перифразираме: „Виждам, че не се рад-
ваш особено, сякаш едновременно ти се иска 
да дойдеш с мен и да си останеш вкъщи.”

„Нямаш такава дарба!”
„Не си музикален.”; „На кого си се метнал 

толкова кекав?”; „Дааа, от теб нищо няма да 
излезе…” Родителите често не се замислят 
върху разрушителните последствия на подобни 
послания. Комплексите за неполноценност, ни-
ската самооценка, тревожността и нежелание 
да се стремиш към успеха - повече от ясно е 
откъде идва всичко това. Психолозите непре-
къснато апелират родителите да се откажат от 
оценъчните забележки по адрес на детето и да 
използват всяка възможност да го поощряват. 
Но родителите все така продължават да се фик-
сират върху недостатъците и слабите страни на 
децата си. А е толкова просто - щом на детето 
му е интересно някакво занимание и му доста-
вя удоволствие, не го лишавайте от надежда, 
дайте му шанс да опитва отново и отново.

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

От 12 до 16 май 2014 г. премина деветата Наци-
онална библиотечна седмица, която носеше  над-
слов „Библиотеките откриват нови хоризонти“.

Вицепрезидентът Маргарита Попова  връчи 
наградата „Библиотека на годината”, а специален 
гост  беше принцесата на Нидерландия Лаурен-
тин. В кампанията участваха всички видове биб-
лиотеки - университетски, академични, училищни, 
обществени и специални.

Основни цели:
•  Да привлече вниманието на властите и об-

ществеността към библиотеките като съвременни 
центрове за насърчаване на четенето, като осно-
вен фактор за развитието на личността и проспе-
ритета на обществото. 

•  Да представи широките възможности за дос-
тъп до информация и знание, които библиотеките 
предоставят и които могат да се използват широ-
ко в подкрепа на образованието и обучението. 

•  Да представи библиотеките като привле-
кателни и полезни средища за учене през целия 
живот в днешния свят на динамично развитие 
и промени, което поражда нужда от постоянно 
обогатяване на знанията, уменията и компетент-
ностите. 

Национална библиотечна седмица 2014
•  Да покаже библиотеките като „третото 

място“ след дома и работата - пространство за 
общуване и развлечение, където хората осъ-
ществяват социални контакти, създават прия-
телства и осмислят свободното си време.



НОВа литература
В уЧилиЩНата БиБлиОтеКа

Това четиво ще Ви запознае със:

1. Скрити опасности - клопките, които опитният 
професионалист трябва да познава, за да избягва. 

2. Съветите на Беър Грилс - уроците, научени по 
трудния начин. 

3. Сухи тренировки - начините за усъвършенства-
не на уменията за оцеляване, преди да бъдат използ-
вани в практиката.

4. Импровизации сред дивата природа - какво да 
правим, когато не разполагаме с нужните инструменти. 

5. Истински истории край лагерния огън - случ-
ки от живота на войници от Британските специални 
части. 

Всичко необходимо за живота на открито е описа-
но тук - от запалването на перфектния лагерен огън и 
организирането на най-добрия бивак до надеждното 
и успешно ориентиране във всякакви терени и при 
всякакви метеорологични условия.

Елена Пенишева - библиотекар

Библиотеката при ОУ,,А. Константинов” 
се включи в инициативата с няколко меро-
приятия:

* Подготви витрини:   по случай Денят на 
Европа,155 г.от рождението на Артър Конан 
Дойл, 135 г. от приемането на Търновската 
конституция на Княжество България

* Учениците от всички втори класове, както 
и 4 б клас, участваха в Маратона на четенето, 
като се спряха на творчеството на големия дет-

ски писател Йордан Радичков, с което отбеляз-
ахме и 10 години от смъртта му.

* На 15 април организирахме ,,Парад на 
приказните герои”, на който децата представи-
ха  отлично изработени от тях костюми.

* Библиотекарят Елена Пенишева взе учас-
тие в Нацианална кръгла маса, проведена в Со-
фия,  темата на която беше ,,Четенето - път към 
по-висока грамотност” и посветена на четенето 
при децата.                                    

Представяме Ви: 

ОцеляВаНе В диВата прирОда
автор: Беър Грилс
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RE-NATURE!  WHAT IS IT?
ЕзИКОВа СТраНИЦа

Тhе Wisе mаn оnсе sаid: “Whеn уоu сut dоwn thе lаst trее, drу uр thе lаst rivеr аnd kill 
thе lаst аnimаl, уоu will find thаt mоnеу саnnоt bе еаtеn.”

 Ноw thеsе wоrds аrе rеlеvаnt tоdау! Sо, реорlе hаvе tо sраrе nаturе аnd lеаrn tо stоrе 
it bесаusе wе аrе а smаll frасtiоn оf this есоlоgiсаl bаlаnсе. Тоdау thе futurе оf оur рlаnеt 
sееms irrеvосаblу urbаn аnd wе wаnt tо mаkе surе thаt urbаn lifе is hеаlthу, еquitаblе аnd 
sustаinаblе. Маn inhаbits thе Еаrth аnd usеs thе gооds thаt it рrоvidеs but оftеn wе реrсеivе 
thе еnvirоnmеnt fоr grаntеd. Gооd оr bаd, it is thе еnvirоnmеnt in whiсh wе livе аnd dwеll.

 Сlimаtе сhаngеs, роllutiоn аnd thе hugе grоwth in рорulаtiоn quеstiоn thе рrоsреritу оf 
оur sосiеtу. Тhеrеfоrе, wе shоuld sеriоuslу think аbоut glоbаl сhаngеs оссurring in it.

The most serious problem causing climate change is human activity. 
There are two main reasons:

• Тhе usе оf fuеls suсh аs оil, gаs аnd соаl fоr еnеrgу.
• Indisсriminаtе lоgging аnd burning thе fоrеsts.
Нumаn асtivitiеs аrе influеnсing thе сlimаtе thrеаt tо thе еnvirоnmеnt. Тhеir еffесts аrе 

саtаstrорhiс. Sinсе 1850 until nоw thе tеmреrаturе hаs risеn bу 0.74 dеgrееs Сеlsius аnd 
if it inсrеаsеs bу 1.2 dеgrееs thе сlimаtе will сhаngе соmрlеtеlу. Оthеr сlimаtе сhаngеs аrе 
сhаngеs in рrесiрitаtiоn, winds аnd осеаn сurrеnts.

Мilliоns оf реорlе соuld diе frоm lасk оf fооd аnd wаtеr. Whаt wе dо is соnnесtеd tо 
еnеrgу, trаvеl аnd fооd. Wе саn rеduсе wаstе аnd rесусlе thеm. Тhе usе оf рlаnting trееs is 
аlsо vеrу gооd. Еасh trее аbsоrbs саrbоn diохidе аnd thus рurifiеs thе аtmоsрhеrе оf thе 
рlаnеt.

Ву mаtеriаls frоm thе fоrеign рrеss
‘Nаturе’ mаgаzinе

Поля Мандулова - учител по английски език
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ЕКОЛОГИЯ

Национален парк „Пирин” се намира в 
Пирин планина, разположена в югозапад-
ната част на България. Създаден е през 
1962 г. и първоначално е носел името Наро-
ден парк „Вихрен”. Тогава площта му е била 
6212 ха и обхващала най-високите части на 
Демянишкия и Вихренския дял. През годи-
ните територията на парка се е увеличава-
ла няколко пъти и днес национален парк 
„Пирин” обхваща над 40 000 хектара. От 
1983 г. националният парк е под защитата на  

ЮНЕСКО. Част от националния парк е и 
един от най-старите резервати в България - 
„Баюви дупки - Джинджирица”. През 1934 г. 
е обявен за защитена територия, за да бъ-
дат запазени естествените реликтни гори 
от бяла и черна мура и голямото разноо-
бразие от растителни и животински видове. 
През 1977 г. е обявен за биосферен резер-
ват по програмата “Човек и биосфера” на  
ЮНЕСКО. През 1994 г. е обявен и другият 
резерват в парка - „Юлен”.

Национален парк „Пирин”
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На територията на парка има над 182 вида 
лечебни растения. Описани са 1315 вида висши 
растения, което е около 1/3 от българската 
флора. В парка се срещат още около 320 вида 
мъхове и 165 вида водорасли. 

Разнообразният релеф и флора е предпос-
тавка и за многообразен животински свят. В на-
ционалния парк са описани над 2000 вида без-
гръбначни животни и над 200 вида гръбначни 
животни. От животните, които обитават парка 
редки и застрашени видове на световно, евро-
пейско и национално ниво са жаба дървесница, 
шипоопоашатата костенурка, дива коза, мечка, 
вълк, скален орел, ловен сокол, трипръст къл-
вач, глухар, ливаден дърдавец и други.
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На територията на национален парк “Пи-
рин” са описани 159 вида птици, които пред-
ставляват 40% от видовете на територията на 
България.

В парка има няколко паркови района - „Си-
наница”, „Баюви дупки”, „Вихрен”, „Безбог” и 
„Каменица”, част от който е и район „Трите 
реки”.

На разположение на туристите в национален 
парк „Пирин” са осем хижи и четири заслона.

Природен парк „Пирин” е изключително ва-
жен и за неговото опазване се полагат специал-
ни грижи. Недопустимо е посетителите в парка 
да замърсяват околната среда. Строго забране-
ни са ловът, риболовът в някои реки, незакон-
ната сеч и повреждането на маркировката.

Мария Митева - начален учител по материали от Интернет

заБаВНа СТраНИЦа

Осем кътчета от света,  
които спират дъха

/продължение от брой 109/

Кападокия, Турция
Кападокия е историческа област в Мала 

Азия, между древните страни Понт, Армения, 
Киликия, Галатия и Фригия в поречието на 
река Къзълърмак. Тази област е сред най-
впечатляващите райони на Турция - особе-
но мястото с “лунния пейзаж”, намиращо се 
близо до градовете Юргюл, Гьореме, Учисар, 
Аванос и Мустафа Паша, където ерозията е 
образувала пещери, пукнатини, “вълшебни 
комини” и  невероятни гънки в меката вулка-
нична скала.
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Първият будистки храм в Китай е построен 
в провинция Съчуан през първи век пр.Хр. и 
се намира в красивите околности на високи-
те части от планината Емеи. Допълнителното 
построяване на други храмове превръща мест-
ността в едно от свещените будистки места. 
През вековете нараства броя на културните 
ценности. Най-забележителната от тях е ги-
гантската статуя на Буда в Лешан (Моunt Еmеi 
Sсеniс Аrеа, inсluding Lеshаn Giаnt Вuddhа 
Sсеniс Аrеа), гравирана по склона на плани-
ната през осми век и обърната към точката на 
сливане на три реки. С височина от 71 м, този 
монумент представлява втората по големина 
статуя в света.
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Клуб „Медии „Алеко”  по материали от интернет

Основните неща, привличащи туристите тук 
са изрисуваните пещерни църкви, възможността 
да полетиш с балон с горещ въздух при изгрев 
слънце - вълшебно преживяване, разкриващо 

невиждани пейзажи, обиколки из вулканичните 
долини, прекарване на нощта в удобна стая в 
пещера.

Гигантската статуя на Буда  
в Лешан, Китай



Честитим рождените дни 

на всички, родени 

през тази седмица, 

с пожелание за здраве  

и късмет!
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

рЕФЕрЕНдУМ

ОХРАНА

ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

По време  на лятната  ваканция  шахматната школа  на ОУ, ,Алеко Константи-
нов” ще продължи своята дейност в Дома на шахматиста /ул. ,,Старинна” 21 - на-
чалото на  Стария  град  до  градинката  на пл. ,,Римски стадион”./ 

Тренировките ще се провеждат понеделник и четвъртък от 17:30 ч. до 19:00 ч.

Справки и записвания: Димитър Илчев
GSМ: 0887/285 338;  дом. тел: 032/662 163 ; е-mаil: сhеss_d@аbv.bg
httр://www.fасеbооk.соm/сhеss.d  skуре:  сhеss_d 


